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Andries Saerens



Agenda
• Aanbod: algemeen

• Vraag: algemeen

• Effecten op zagerijen: zagerijenquête

• Toekomst?



Aanbod: algemeen

• Bosbeheer  vs. Beleid… (VL, EU, …)

• Export

• Klimaatverandering (schorskever, essenziekte, 

beukensterfte, …)



Vraag: algemeen

• Naaldhout in 2020 en 2021…

• Loofhout



Zagerij-enquête



Verbruik 2010: 3,7 miljoen m³ (3,3 miljoen m³ naaldhout en 370.000 m³ loofhout)

Verbruik 2021: 2,9 miljoen m³ (2,7 miljoen m³ naaldhout en 217.000 m³ loofhout)



Loofhout

Rondhoutverbruik per houtsoort voor de 

Belgische loofhoutzagerijen in 2020 

(totaal 217.000 m³/jaar)

VL vs. WAL…



Loofhout

Herkomsten voor loofrondhout in 2020



Loofhout

Opwaardering



Loofhout

Vermarkting



Loofhout

Vermarkting



Loofhout: andere bemerkingen…

- Bevoorrading!

- Export

- Bosbeheer

- 64,7% van totale capaciteit (vraag    aanbod   )

- Competent personeel



Loofhout bevoorrading…

Fig. 2 : Exportations de grumes de chêne de l'UE vers le reste du 
monde, en tonnes, janvier-juillet 2019-2021

Source : Eurostat



Naaldhout

Naaldhoutverbruik per soort in 2020 

(totaal 2,7 miljoen m³/jaar)

VL vs. WAL…

Schorskevers…



Naaldhout

Herkomsten naaldrondhout in 2020



Naaldhout

Vermarkting



Naaldhout

Bestemming

Marktschommelingen…



Naaldhout: 
andere 
bemerkingen

•Bevoorrading?

• Bosbeheer

• Export?

• 93% van totale capaciteit (door 
schorskever én enorme vraag)

•Competent personeel



Toekomst?

- 92,6% naaldhout, 3,9% populier, 
2,8% eik

- Bevoorrading en competent 
personeel…

- Zeer volatiele markt 
(varkenspest, schorskevers, 
export, covid-19, …)

- Wat na de schorskevers?

- Innovatie in de loofhoutsector? 

- Hout is belangrijk!! Nimby…
- Green Deal

- EU niveau export?



Oproep:

Verkoop uw hout in de mate van het 

mogelijke aan regionale verwerkers!







Historiek

DE SPIEGELAERE
BOSONTGINNING



Naaldhout



Populier 



Transport





ZAGERIJ VANEECKHOUTE
• Historiek

• Houtsoorten en aanbod

• Uitdagingen:

• geschoold personeel

• tsunami van boomstammen 

naar Azië













Tsunami van boomstammen naar Azië

• Container terugvracht

• Evolutie

• Eigen zagerijen tekort aan hout

• Afgewerkte producten ingevoerd 

• Ecologische voetafdruk 





PHOTO BRUSSELS FESTIVAL 
Elsene
hangar photo art center

nog tot 26/03 







“Een familiale houtcultuur”

Leon en Mie Ide - Sallemeyn

Steven en Ilse Ide - Tack Peter en Leen Ide – Gaublomme 



IDE WOODS Zulte

• Industriële zagerij: paletten, verpakking 

tuin, constructie

• Opgericht 1984

• 7 ha

• Capaciteit: 130.000 m³ rondhout op jaarbasis



NAALDHOUT

Eerste transformatie



AANVOER



•
•
•
•

KENMERKEN RONDHOUT



SORTERING RONDHOUT













INZAGEN VAN HET HOUT
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AFZETMARKT 



IDE WOODS Spiere-Helkijn

• Site zusterbedrijf Solid

• Opgericht 1992

• 7 ha

• Industriële schaverij

• Producent van tuinhout en houten tuinconstructies

• Gericht op retail

• Make to stock

• Schaaflijn, opdeelzagen, impregnatieketel, 

assemblage tuinhuizen, tuinschermen, enz…





IDE WOODS Spiere-Helkijn
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Nieuwe vingerlaslijn

PRINCIPE 

Kwalitatief minderwaardig hout opwaarderen tot hogere kwaliteit en 

inzetbaarheid in functie van gewenste toepassing

Techniek: uitzagen slechte stukken hout en na infrezen en verlijmen 

de kwaliteit zelfs upgraden
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SMARTER WITH WOOD

Lokaal

Innoverend

Duurzaam : 

• in verantwoord gebruik grondstoffen

• in maximale valorisatie van het hout

• in relatie met leveranciers en klanten

Door : 

• geoptimaliseerd machinepark

• geautomatiseerd / gedigitaliseerd

• opleiding en vorming medewerkers

• continu zoeken nieuwe toepassingen en technologie

• korte communicatielijnen met stakeholders





SMARTER WITH WOOD

Flow met verticale integratie

Aankoop rondhout bij rondhouthandel

Zagerij Kernhout Constructie
Tuin
Industrie
Verpakking

Zijplanken Tuin
Industrie 
Verpakking

Restproducten Chips Plaatindustrie (vezel – OSB – MDF - …) 
Zaagsel Pelletindustrie
Krullen Substraten – Bodemverbeteraars

Boomschors Biomassa

Droge krullen Strooisel 

Verduurzaming : oplatten – behandelen tegen aanblauwing en schimmelvorming



SMARTER WITH WOOD

Flow met verticale integratie

Drogen
Schaven

Profileren

Opdelen

Gezaagd hout Diagonaal zagen
Kopse bewerkingen

Vingerlassen

Verduurzamen dompelen klasse II

Drukimpregnatie 

OPTIMALISEREN KWALITEIT EN TOEPASSINGEN

Beperken verliezen door uitval, afkortverliezen,…
Hout volgens kwaliteit direct omleiden naar juiste toepassing





•

•

•



Tot slot : 

Bedankt






